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           I – Relatório  
 

Trata-se do Projeto de Decreto Legislativo nº 57/2022, de 

autoria da Deputada Janete de Sá, acrescenta item ao Anexo Único do 

Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo Título 

de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Victor Ferri. 

Em sua justificativa, a autora apresenta as seguintes alegações:  

A presente propositura tem como objetivo conceder o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Senhor Victor Ferri. Victor Ferri é natural de São 

Paulo, mas se mudou para o Espírito Santo com um ano de idade. 

Primeira cidade capixaba que morou foi Alfredo Chaves. Depois se 

mudou para Guarapari. A nossa Moqueca Capixaba se tornou seu prato 

favorito. Aos 14 anos voltou para São Paulo para estudar e depois voltou 

ao Espírito Santo para fazer a faculdade em Vila Velha. Sua paixão 

sempre foi a cozinha. Fez Gastronomia. E a partir daí sua jornada 

gastronômica começou levando para todos os cantos do planeta a cozinha 

capixaba. Trabalhou em navios de cruzeiro por anos. Nesses navios por 

onde passava preparava moqueca ou torta capixaba. Morou nos EUA e lá 

também apresentei a comida capixaba. Em 2013 trabalhou no Cirque du 

Soleil, e advinha o que preparou para os artistas? Moqueca capixaba! Em 

2014 participou da sua primeira Copa do Mundo e teve que apresentar a 

Moqueca para todos os chefs e convidados! Depois disso foi para China. 
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Depois foi para a Tailândia. Os tailandeses têm um amor por frutos do 

mar assim como o nos. Lá ele abriu um restaurante que servia Moqueca e 

Torta Capixaba Agora esta no Oriente Médio, como o único Chef de 

cozinha Brasileiro, apresentando a cozinha capixaba para muitas 

nacionalidades. Orgulho de ser brasileiro e mais ainda de ser representada 

por este capixaba de coração! 

A matéria foi protocolada em 11/11/2022, lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 21/11/2022, não constando porém, a publicação no 

Diário do Poder Legislativo – DPL, o que deve ser providenciado pelo setor 

competente em momento oportuno.   

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de juízo 

de delibação que lhe impõe o art. 120 do Regimento Interno – Resolução nº 

2.700/2009 proferiu o despacho da fl. 02, no qual admitiu a tramitação da 

proposição, entendendo, a priori, inexistir manifesta inconstitucionalidade ou 

um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

A Diretoria de Redação apresentou o Estudo de Técnica 

Legislativa de fl.10, o qual passamos a adotar.  

Em seguida, a propositura recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa para análise e parecer, na forma do art. 3º, inciso 

XX, da Lei Complementar Estadual nº 287/2004, combinado com o art. 121 

do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 2.700/2009). Distribuída a 

matéria, coube-nos examiná-la e oferecer o devido parecer técnico. 

É o relatório. 

II - Fundamentação 

O Projeto de Decreto Legislativo Nº 57/2022, visa conceder Título 

de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Victor Ferri. 

Pela descrição do projeto, constatamos que se trata de matéria da 

competência estadual, uma vez que o título de cidadão é uma honraria 

concedida por liberalidade da administração pública estadual no exercício 
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de sua competência legislativa remanescente prevista no art. 25, § 1º, da 

Constituição Federal, in verbis:  

 

Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas 

Constituições e leis que adotarem, observados os princípios 

desta Constituição. 

 

§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não 

lhes sejam vedadas por esta Constituição 

 

Certificada a competência legislativa do Estado na matéria em exame, 

verificamos pela exegese das regras constitucionais contidas nos artigos 

abaixo descritos, que a espécie normativa adequada para tratar do tema é 

Decreto legislativo, estando o projeto, neste aspecto, em sintonia com a 

Constituição Estadual (art. 56, XXIX e art. 61, IV) e o Regimento Interno (art. 

151, §2º), in verbis: 

 

Art. 56 (CE/89). É de competência exclusiva da Assembléia 

Legislativa, além de zelar pela preservação da sua competência 

legislativa em face de atribuição normativa dos outros Poderes: 

 

(...) 

 

XXIX - conceder título de cidadão espírito-santense. 

 

Art. 61 (CE/89). O processo legislativo compreende a 

elaboração de: 

 

(...) 

 

IV - decretos legislativos; 

 

Art. 151 (Regimento Interno).  Os projetos serão de resolução, 

de decreto legislativo e de lei. 

 

(...) 

§ 2º Os projetos de decreto legislativo são destinados a regular 

a matéria de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, 
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que não disponha, integralmente, sobre assunto de sua 

economia interna, tais como:  

A matéria objeto da presente proposição deve ser regulada por 

projeto de origem parlamentar, podendo ser da autoria de qualquer 

Deputado ou da Mesa Diretora, conforme se depreende do art. 3º da Lei 

Ordinária Estadual nº 7.832/2004 c/c arts. 152, I e II, e art. 23, §2º da 

Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno), in verbis: 

Art. 3º (Lei Estadual nº 7.832/2004). O Deputado poderá 

propor a concessão de até 06 (seis) títulos de Cidadão Espírito-

Santense em cada Sessão Legislativa, sendo que 03 (três) até 

a Sessão Solene de entrega do mês de maio e 03 (três) até a 

Sessão Solene de entrega do mês de dezembro. 

 

Parágrafo único. Através de requerimento escrito, poderá 

haver cessão entre Deputados, para efeito de concessão de 

títulos de cidadão espírito-santense. (Incluído pela Lei nº 9.510, 

de 2010). 

 

Art. 152 (Regimento Interno). A iniciativa de projetos na 

Assembleia Legislativa, nos termos da Constituição Estadual e 

deste Regimento Interno, será:  

 

I - de Deputados; 

II - da Mesa; 

 

Art. 23 (Regimento Interno). São atribuições do Presidente, 

além das expressas neste Regimento Interno, as que decorram 

da natureza de suas funções e prerrogativas: 

 

(...) 

 

§ 2º O Presidente não poderá, senão na qualidade de membro 

da Mesa, oferecer projetos e propostas de emendas à 

Constituição ou votar para desempatar o resultado de votação 

simbólica ou nominal. 
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 No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativo, cumpre ressaltar que o quórum para aprovação da matéria é a 

maioria simples ou relativa e que o processo de votação é o nominal, 

conforme previsto no artigo 59 da Constituição Estadual1 , combinado com 

os artigos 82, § 3º, e 277, § 1º, do Regimento Interno2; bem como que o 

regime de tramitação é o especial, ex vi do artigo 148, inciso III, combinado 

com os artigos 276-A e 277 do mesmo diploma regimental. 

 

  

 Logo, ao ser proposto pelo parlamentar, o Projeto de Decreto 

Legislativo está em sintonia com as Constituições Estadual e Federal, e 

também com o Regimento Interno e com a Lei Ordinária Estadual nº 

7.832/2004. 

 

Quanto aos aspectos constitucionais materiais, a proposição não 

contraria os princípios e regras, implícitos ou explícitos, disciplinados pelas 

constituições federal e estadual, em especial os direitos e garantias 

fundamentais dispostos no art. 5º da Carta Magna Federal, tais como os 

princípios da isonomia e o da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico 

perfeito e à coisa julgada.  

 

A Lei Complementar Federal nº 95/98, alterada pela Lei 

Complementar nº 107/2001, recomenda a previsão expressa da vigência da 

                                                 
1
 Art. 59. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembleia Legislativa 

serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. 
2
 Art. 82. O parecer será imediatamente submetido à discussão se lido pelo relator, ou à sua falta, 

pelo Deputado designado pelo presidente da comissão. (...) § 3º Encerrada a discussão, seguir-se-
á imediatamente a votação nominal do parecer. Art. 277. (...) § 1º A proposição será aprovada pelo 
voto favorável da maioria, estando presente a maioria absoluta dos membros da comissão, em 
votação nomina. 
Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II 
- ordinária; III - especial. Art. 276-A. Compete à Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos apreciar, conclusivamente, projetos de decretos legislativos que versem sobre 
concessão de título de cidadão, podendo, neste caso, ser oferecido parecer oral e em bloco, 
mediante a posterior instrução dos autos com a respectiva parte da ata taquigráfica; Art. 277. Após 
sua publicação, a proposição será encaminhada para o cumprimento do disposto no artigo 41, 
inciso I, e, conforme a matéria tratada, submetida à votação numa das comissões indicadas no 
artigo 276. 
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lei de prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, 

reservando aos projetos de pequena repercussão a reserva de vigência na 

data de sua publicação – artigo 8º. Desse modo, tem-se observado o 

presente requisito legal.  

  No que se refere ao aspecto da legalidade, cumpre-nos evidenciar 

que o projeto em apreço atende os requisitos previstos na Lei Estadual nº 

7.832, de 20/07/04, alterada pelas Leis nº 8.957, de 18/07/08 e nº 9.510, de 

30/08/2010, sobretudo aquele inserido em seu art. 1º3, posto que o autor 

apresenta na justificativa do Projeto os serviços relevantes prestados pelo 

pretenso agraciado. 

Referente à compatibilidade com o Regimento Interno, não foi 

encontrado nenhum vício que macule a tramitação ordinária do processo 

legislativo do projeto de decreto legislativo em apreço.  

Quanto ao aspecto da técnica legislativa empregada no Projeto, fica 

evidenciado o atendimento às regras introduzidas pela Lei Complementar 

Federal nº 95/98, com introduções apresentadas pela Lei Complementar 

Federal nº 107/01. 

 

 

Ainda sobre o aspecto da técnica legislativa, adotar-se-á o Estudo de 

Técnica Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação (fl. 13), que 

evidencia o atendimento às regras previstas na Lei Complementar Federal 

nº 95/98, alterada pela LC nº 107/2001, que cristalizam a redação dos atos 

normativos, bem como, a observância do Decreto Legislativo nº 148, de 12 

de dezembro de 2018, que consolida a legislação em vigor referente à 

concessão de Títulos de Cidadão Espírito Santense no âmbito do Estado. 

Cumpre-nos ainda, ressaltar que o presente parecer restringe-se 

ao aspecto jurídico, estando adstrita exclusivamente à discricionariedade 

                                                 
3
“Art. 1°. O Título de Cidadão Espírito–Santense será concedido pela Assembleia Legislativa do 

Estado do Espírito Santo – Ales à personalidade que tenha prestado relevantes serviços e 

incontestável benefício ao Estado”. (NR) 
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parlamentar a avaliação de mérito sobre a conveniência e a oportunidade 

acerca da concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Victor 

Ferri. 

III – Conclusão 

Assim, opinamos pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 

JURIDICIDADEE BOA TÉCNICA LEGISLATIVA DO PROJETO DE 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 57/2022, de autoria da Deputada Janete de 

Sá, com fundamento no art. 25, §1º, da Constituição Federal, do art. 56, 

XXIX e do art. 61, IV, da Constituição Estadual e na legislação 

infraconstitucional pertinente, em especial, a Lei Estadual nº 7.832/04, com 

alterações introduzidas pelas Leis nº 8.957/08, nº 9.510/10 e Decreto 

Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018. 

 

 

É como entendemos, S.M.J., 

 

 

Vitória, 25 de novembro de 2022. 

 

  

Sandra Maria Cuzzuol Lóra 

Procuradora Adjunto 
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